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Eerst even over 
duurzaamheid

Da’s immers mijn 
stokpaardje



Wat is duurzaamheid?

De noden van het heden invullen 

zonder de noden van de 

toekomstige generaties te 

compromitteren 







HUIDIGE 
SITUATIE

6

GEWENSTE 
SITUATIE



En nu over impact…

… en hoe je ermee te profileren



Wat is impact

Impact is het aandeel van de totale effecten van 
de interventies van een organisatie bovenop en 
naast wat sowieso zou gebeurd zijn. 

Het gaat dus om veranderingen in maatschappij 
en milieu die het gevolg zijn van interventies.



IMPACT

NIET-INTENTIONEEL

POSITIEVE
IMPACT

NEGATIEVE
IMPACT



impactmeting: 

waarom?



Waarom maatschappelijke impact meten? 

Monitoren en meten van sociale impact laat je toe de efficiëntie

en effectiviteit van je acties te verifiëren (Management)

Door je sociale impact te meten ben je transparant en 

accountable (Marketing)

Door concrete data over je sociale impact ter beschikking te

stellen kan je meer fondsen aantrekken (Funding)





impactmeting: 

wat?



Meten /

Valoriseren /

Evalueren /
…



Kunnen we alles meten?

Moeten we alles 
meten?

Willen we 
alles meten?



Impact is datgene wat je doorgaans in 
comparatief schrijft (vergrotende trap): 
beter, groter, minder, verder, bewuster,….



impactmeting: 

hoe?



Theory of 
change

Meetplan Meten Analyseren
Sturen op 

impact



Impact?
We organiseren een 
studiedag met 
specialisten over het 
thema 
jongadolescenten met 
x-aantal deelnemers 
= output

Het welbevinden 
van 
jongadolescenten 
in de jeugdzorg 
neemt toe dankzij 
de toepassing van 
de opgebouwde 
inzichten = impact



Begin steeds met je 
Theory of Change



THEORY OF CHANGE

Maatschap-

pelijke

uitdaging

Activiteiten Resultaten
Effecten op 

korte termijn

Effecten op 

lange termijn

output outcomeinput



THEORY OF CHANGE

Impact die 

inspeelt op 

de 

maatschap-

pelijke

uitdaging

Activiteiten Resultaten
Effecten op 

korte termijn

Effecten op 

lange termijn

input output outcome





THEORY OF CHANGE

Vroegtijdige 
schoolverlaters 
missen kansen in 
hun volwassen 
leven en botsen 
hierbij blijvend 
op problemen

De jongeren 
krijgen taken 
toegewezen in het 
asiel. Ze nemen de 
zorg op voor de 
dieren, regelen 
een uitlaatservice 
en runnen samen 
een onderneming 
voor 
hondenspullen

Elk jaar bereikt 
Beestig Wijs X 
aantal jongeren

De jongeren 
hebben een beter 
zelfbeeld

De jongeren gaan 
terug naar school

Jongvolwassenen 
met een positief 
zelfbeeld die hun 
schooltijd mooi 
afronden staan 
stevig in het leven

Maatschappelijke 

uitdaging
Activiteiten Resultaten

Effecten op korte 

termijn

Effecten lange 

termijn









Meetplan



 Bij welke doelgroep(en) wordt een verandering 
beoogd?

 Welke verandering?
 Op de snijpunten van deze vakken: wat zijn de 

voornaamste zaken die we moeten te weten 
komen? 

Prioritiseer outcomes: Wat ga je wel en niet 
monitoren? 

Welke outcomes zijn het belangrijkst voor de 
organisatie, de doelgroep en/of stakeholders 
of voor (potentiële) financiers? 



INDICATOREN



“Hoe gaan we aan het einde van de rit na en/of 
tonen we aan en/of bewijzen we dat we bereikt 
hebben wat we beloofd hadden?”

• Impact op mensen
Het aantal begunstigden
Het aantal vrijwilligers
Het aantal leden
Het aantal versterkte mensen
Tewerkstelling: aantal nieuw 
gecreëerde jobs
…

• Economische indicatoren
Productiviteit
Verkoop
Omzet
…

Zelf ontwikkelen versus bestaande 
indicatoren
Gevalideerde schalen => mogelijkheid 
tot vergelijken 

• Ecologische indicatoren
• Hoeveelheden gerecycleerd 

materiaal
• De verminderde CO2 uitstoot
• …

• Aantal beleidsaanbevelingen die de 
overheid heeft opgenomen

• Aantal organisaties die je model 
overnemen

…



List of proposed SDG indicators









What do we measure in terms of wellbeing?

Improved 

physical 

wellbeing

Improved 

mental 

wellbeing

% reporting improved physical 

wellbeing % reporting improved 

mental wellbeing

% reporting improved self 

worth (aka self-regard, self-

value, self-esteem)

% reporting improved coping 

from stressful situations

% reporting 

improved social 

network (social 

support)



METHODEN



Veel gebruikte methoden voor impactmeting zijn:

 Surveys
 Focusgroepen
 Interviews
 Storytelling
 Analyse van je database

Niks mis met deze klassiekers…







IMPACT FRAMEWORK
WAT 
(welke impact brengen we in kaart)

HOE
(methode, indicatoren)

WANNEER 
VERZAMELEN 
(continu, specifieke 
momenten)

WANNEER 
ANALYSEREN

MET BESCHIKBARE DATA
Kwantitatief/kwalitatief

Kwantitatief/kwalitatief

Kwantitatief/kwalitatief

MET NIEUW TE VERZAMELEN DATA
Kwantitatief/kwalitatief

Kwantitatief/kwalitatief









Stuur op je impact



Evalueren om de 
resultaten, de 
meerwaarde van je 
interventie te tonen

en/of

evalueren om je 
interventie te
verbeteren



Doing
things

Doing
things right

Doing the
right things





Donaties Subsidies

Inkomsten uit de markt of ledenbijdragen

Kapitaal Leningen

Banken, 
persoonlijke

leningen
InvesteerdersOverheden

Filantropie, 
Individuele

donors

Crowd-
funding

Social & 
Professional 

Networks

Vooral
impact

Vooral €

Verwachte ‘return’

AANTREKKEN VAN INKOMSTENBRONNEN



COMMUNICEREN MET IMPACT



COMMUNICEREN MET IMPACT













• Weten jullie voldoende wat je verandert? (TOC)
• Welke verandering wil je teweeg brengen bij 

welke stakeholders?

• Slaag je erin je impact in kaart te brengen?
• Op welke manier doe je dat/zou je dat kunnen 

doen?

• Waarom zou jij meer over je impact 
communiceren? 


